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Tegelwerk in uw woning 

 
Wilt u uw badkamer, toilet of keuken opnieuw betegelen? Of tegels op de vloer leggen? 
Dan kan dit natuurlijk. Het aanbrengen of vervangen van tegelwerk is een lastig, maar 
niet onmogelijk karwei om zelf te doen.  

Goed Wonen wil u graag de ruimte geven om uw woonwensen te realiseren. Hier zijn 
wel spelregels aan verbonden. Voor sommige veranderingen hebt u schriftelijk 
toestemming van Goed Wonen nodig. Neem daarom voordat u met de werkzaamheden 
begint, altijd eerst contact op met Goed Wonen. Zo voorkomt u dat u na het klussen 
voor vervelende verrassingen komt te staan. 
 
Deze klusfolder biedt u handvatten en tips voor het zetten of leggen van tegels. 
Bovendien geeft het aan welke voorwaarden Goed Wonen stelt aan het betegelen.  
 

Voordat u aan de slag gaat 
 
Hoeveel tegels heeft u nodig 
Voordat u begint, meet u eerst het aantal vierkante meters op dat u wilt gaan betegelen. In 
onderstaande tabel ziet u hoeveel tegels u nodig hebt per vierkante meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let er op welke tegels u gebruikt. Zo hebt u voor de vloer dikkere tegels nodig dan voor de 
muur. Neem gemiddeld 10% extra tegels op voorraad en neem een extra doosje mee voor 
breuk- en snijverliezen. Onaangebroken pakken kunt u terugbrengen naar de winkel. Zorg dat 
u, voor het geval u gaat verhuizen, minimaal 1m² per 20m² van de verschillende tegels extra 
op voorraad hebt.  
 
Tegelhoogtes 
Voor het betegelen stelt Goed Wonen eisen aan de minimale tegelhoogte van een ruimte:  

 
 
 

 

 

Afmeting tegels Aantal tegels per m2 

15 x 15 cm 44 stuks 

15 x 20 cm 34 stuks 

20 x20 cm 25 stuks 

20 x 25 cm 20 stuks 

30 x 30 cm 11 stuks 

40 x 40 cm 6 stuks 

Badkamer 180 cm 

Douchehoek 210 cm 

Toilet 150 cm 

Keuken 150 cm 
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Kleuren 
Een tegel is een gebakken product. Daarom zijn kleine kleurafwijkingen normaal. Voordat u 
met de klus begint, is het belangrijk om op iedere verpakking het afgedrukte kleurnummer te 
controleren. Gebruik om kleurvlekken te voorkomen tegels uit verschillende verpakkingen door 
elkaar. Bewaar de verpakking, zodat u later altijd terug kunt vinden wat u precies gebruikt 
hebt. 

 
Gereedschap 
Voor wandtegels hebt u niet veel gereedschap nodig. Een lijmkam en een eenvoudige 
tegeltang is voldoende. De tegeltang heeft een wieltje waarmee u een snijnaad in de 
bovenkant van de tegel kunt maken. Zo kunt u de tegel eenvoudig op maat afbreken met de 
gebogen bek van de tang. Moeilijke vormen kunt u inkrassen met een tegel- of glassnijder en 
met een tang voorzichtig uitbreken.  
Voor de zwaardere tegels, of tegels die u in cement wilt zetten, hebt u professioneler 
gereedschap nodig. Afhankelijk van de tegels hebt u dan een steenzaag of tegelzaag en 
eventueel kruiwagen of cementkuip nodig. Er zijn doe-het-zelfzaken en bouwmarkten waar u 
deze kunt huren. 

 
Aan de slag 
 

Lijmen of specie? 
Tegels kunnen op bijna iedere ondergrond worden gelijmd. Soms is er wel eerst een 
voorbehandeling nodig. Bij het betegelen op hout, spaanplaat, een te zachte of kapotte 
pleisterlaag of een ongepleisterde baksteen muur, schroeft u eerst een plaat van gipskarton 
tegen de muur. Hiermee voorkomt u dat de tegels breken of van de muur loslaten. 

Soms kunt u een slechte pleisterlaag beter afhakken, en met specie een nieuwe onderlaag 
maken.  Als u nieuwe of poreuze muren wilt voorbehandelen met een specie onderlaag, 
bestrijk de muur dan eerst met een hechtemulsie. Verf en betonemail schuurt u met grof 
schuurpapier. 

Controleer met een rechte lat of de ondergrond helemaal vlak is. Verschillen tot ongeveer 3 
millimeter zijn niet erg. Als de verschillen groter zijn, vul dan de holtes op met poedertegellijm 
en schuur de bulten weg met een ruwe baksteen.  

 

Overtegelen 
Als er al een tegelwand is, kunt u gewoon over de oude tegelwand heen tegelen met een 
speciaal hiervoor bestemde pasta-tegellijm. Krab de oude voegen uit, sla op enkele plekken 

het glazuur kapot voor een betere hechting en zorg dat 
de voegen niet op dezelfde plaats komen. Controleer 
eerst of de oude tegels nog goed vastzitten, door 
voorzichtig op de tegels te tikken. Een tegel die hol 
klinkt, zit los. Bik deze tegel af, of beter nog, het hele 
vlak. 

 
Het betegelen van een wand met lijm 
Het betegelen van een wand met lijm gaat als volgt. 
Leg een rij tegels op de vloer voor de wand. Door 
voegkruisjes tussen de tegels te doen, weet u wat de 
juiste breedte is van de tegel met voegen. Leg de 
tegels zo neer, dat de ruimte die overblijft links en 



Kluswijzer 

rechts gelijk is. Probeer, door de voegen iets breder of smaller te maken, minimaal een halve 
tegel aan de zijkanten te hebben. Zet de meeste linkse en meest rechtse tegel tegen de muur 
en sla langs de beide tegels exact verticaal een latje. Zorg ervoor dat deze latjes net zo lang 
zijn als de hoogte tot waar u wilt betegelen. Meet nu de hoogte van één rij opstaande tegels, 

met voeg, en sla op die hoogte een horizontaal latje 
waterpas tegen de muur. 

Smeer de lijm met een getande lijmkam op de muur en 
begin tussen de latjes te tegelen. Door voegkruisjes te 
gebruiken, worden de voegen overal precies even 
breed. Ieder keer als u een rij tegels heeft bevestigd, 
controleert u met een tegelelastiekje of alles goed recht 
is. Zolang de lijm nog zacht is, kunt u foutjes 
gemakkelijk corrigeren. Als de lijm hard is, haalt u de 
latjes weg. Breng nu de onderste rij tegels aan. Snij 

daarna tegels voor de ontbrekende linker- en rechterrij op maat en maak de muur af.  

U moet 24 uur wachten voordat u kunt afvoegen. Strijk het voegmiddel met een spons of een 
voegrubber dwars over de voegen. Als het voegmiddel bijna droog is, wrijft u de wand na met 
een vochtige spons om het overtollige voegmiddel te verwijderen. Als alles goed droog is, 
maakt u de tegelmuur schoon met een droge doek.  

 
Het betegelen van een wand met specie 
Soms is een muur te onregelmatig om met lijm een vlakke tegelwand te kunnen maken. Zet 
de tegels dan met een specie. Smeer hiervoor de muur eerst in met water waar cement 
doorheen is geroerd. Begin het uitzetten van de latjes op dezelfde manier als beschreven bij 
het lijmen. Gebruik voor de specie één deel cement op vier delen zand en maak de specie 
vooral niet te dun. Met een puntige troffel zet u precies zoveel specie op de wand, dat de tegel 
precies op zijn plaats komt. Controleer regelmatig met tegelelastiekjes of alles recht is en 
gebruik voegkruisjes voor de juiste voegbreedte. Controleer ook met een lange, rechte lat of 
de wand mooi vlak wordt. Als na het karwei een grauwsluier van verdund cement op de tegels 
achterblijft, verwijdert u dit met verdund zoutzuur. Bouwmarkten en doe-het-zelfzaken hebben 
daar een kant-en-klaar product voor. 
 
Betegelen boven een aanrecht 
Een roestvrijstalen aanrecht heeft een opstaande afwateringsrand, die achter de tegels valt. 
De naad tussen de tegelwand en het aanrecht is automatisch waterdicht. Een moderne 
houten of kunststof aanrecht heeft geen afwateringsrand. Spuit daarom siliconenkit tussen het 
aanrechtblad en de tegelwand. 
 
Het betegelen van een betonnen vloer 
Voor de vloer hebt u dikkere tegels nodig dan voor de wand. Ook moet het glazuur van de 
vloertegels harder en sterker zijn. Voor het betegelen van een badkamervloer gebruikt u 
tegels uit slijtgroep 3. Voor de woonkamer, hal enzovoort hebt u tegels uit slijtgroep 4 of hoger 
nodig. Vloertegels moeten haaks op de deuropening liggen. Trek daarom vanuit het midden 
van de deur haaks een rechte lijn naar de tegenoverliggende wand. Leg langs deze lijn een rij 
tegels los uit en laat tussen de tegels ruimte voor een voeg. Neem ongeveer 5 millimeter 
ruimte tussen tegels van 10 x 10 centimeter en 7 millimeter tussen tegels van 15 x 15 
centimeter. Voor grotere tegels gelden grotere voegafstanden.  
 
Probeer door het verschuiven van de tegels uit te komen op minimaal een halve tegel of meer 
bij de wanden. Trek door het punt waar de laatste hele tegel uitkomt een haakse lijn op de lijn 
die vanaf de deuropening komt. Langs deze lijn spijkert u met stalen spijkers een lat vast. 
Langs deze lat legt u weer een rij tegels los uit met de juiste voegbreedte. Probeer weer uit te 
komen op een halve tegel of meer. Geef met streepjes op de lat de juiste tegelafstand aan. 
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Langs de uiterste linker en rechter (hele) tegel spijkert u weer een lat. Deze latten moeten 
parallel lopen aan de rechte lijn vanuit de deuropening Ook op deze latten geeft u de 
tegelafstanden met streepjes aan. 
 
Maak de vloer stofvrij en tegel (met poederlijm) binnen de latten met behulp van de lijmkam, 
voegkruisjes en een tegelelastiek. Houd er rekening mee dat vloertegels geringe 
maatafwijkingen kunnen hebben. Controleer daarom regelmatig of de tegels goed recht 
blijven. Als de vloer tussen de latten gelegd en gedroogd is, haalt u de latjes rondom weg. 
Breng dan lijm aan op de overgebleven stroken langs de randen en maak de vloer af.  
 
Voor vloertegels die een grotere voeg hebben dan wandtegels, bestaat een speciale 
voegspecie. De specie wordt aangemaakt met water en de voegen worden met voegspecie 
gevuld door middel van een rubberen trekker. Maak de vloer met de rubber trekker zo schoon 
mogelijk en strooi het daarna af met droge voegspecie. Het overtollige vocht trekt hier dan in. 
Na indroging (10 –20 minuten) kan met het schoonmaken worden begonnen. Gebruik hiervoor 
een zachte borstel of bezem. De vloer moet vijf dagen harden voordat u eroverheen mag 
lopen. Leg daarom dikke platen spaanplaat op de tegels terwijl u aan het werk bent: die 
verdelen uw gewicht wanneer u er tóch overheen moet lopen.  
 
Onderhoud en verhuizen 
U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de door u geplaatste tegels. Zorg dus dat 
u voldoende reservevoorraad (ongeveer 10 tegels) hebt. Ook als u gaat verhuizen, hebt u een 
voorraad nodig. Er moet altijd een voorraad van minimaal 1 vierkante meter – per 20 vierkante 
meter - van alle door u aangebrachte tegels in de woning achterblijven. U mag de tegels niet 
schilderen.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over het klussen in uw woning vindt u de brochure Zelf Voorzieningen 
Aanbrengen. Hierin leest u welke aanpassingen u in en om uw woning mag doen, welke eisen 
en voorwaarden we stellen en of u in aanmerking komt voor een vergoeding.  
 
Hebt u nog vragen over deze klusfolder? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers 
Klantzaken. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (0492) 34 88 88.  


